Fra: Hakala, Elina [Elina.Hakala@samediggi.no]
Til: Ole Damm Kvilhaug []
Kopi: Stångberg, Andreas [andreas.stangberg@samediggi.no]
Sendt: 14.03.2019 11:06:31
Emne: SV: SV: Ny behandling - søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS - lokalitet Vedbotn - Nordkapp kommune.
Vedlegg: brev Mearra sápmi arbediehtu2015.pdf; brev Ingunn Utsi 2016.pdf
Hei Ole!
Håper dere kom dere godt over Finnmarksvidda og trygt hjem igjen!
Her vedlagt følger brevene som jeg refererte til i gjennomgangen.
Hvis det er noe mere dere trenger så ta gjerne kontakt.
Mvh.
Elina Hakala

Fra: Ole Damm Kvilhaug [mailto:ole.damm.kvilhaug@rogfk.no]
Sendt: 11. mars 2019 15:02
Til: Hakala, Elina <Elina.Hakala@samediggi.no>
Emne: Re: SV: Ny behandling - søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS - lokalitet Vedbotn - Nordkapp kommune.
Hei.
Det passer utmerket.
Ole
Sendt fra min iPhone
11. mar. 2019 kl. 13:15 skrev Hakala, Elina <Elina.Hakala@samediggi.no>:

Hei!

Hadde det passer dere med en omvisning i Sametingsbygget i forkant av møtet vårt?
Anders Henriksen fra vår kommunikasjonsavdeling hadde hatt en anledning til å gi dere en omvisning fra kl 9 på morgenen.
Jeg kommer som sagt fra Varangerbotn til møtet og er i Karasjok ca kl .9.45
Mvh.
Elina Hakala

Fra: Ole Damm Kvilhaug [mailto:ole.damm.kvilhaug@rogfk.no]
Sendt: 22. februar 2019 13:06
Til: Hakala, Elina <Elina.Hakala@samediggi.no>
Kopi: Elisabeth Faret <elisabeth.faret@rogfk.no>
Emne: Ny behandling - søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS - lokalitet Vedbotn - Nordkapp kommune.

Hei igjen.
Viser til tlf. samtale i dag og bekrefter herved at vi stiller i møte med Sametinget onsdag den 13. mars.
Rogaland fylkeskommune er utpekt som settefylkeskommune i gjeldende sak, og søknaden er oversendt til oss for ny
behandling. Vi har kontaktet Fiskeridirektoratet for å få klarlagt hva som ligger i «ny behandling».
Svaret fra Fiskeridirektoratet er at vi skal gjøre en ny vurdering i saken. Det er ikke nødvendig å gjennomføre ny
høringsrunde, da dette allerede er gjort.
Vi kan selvsagt innhente/be om tilleggsopplysninger hvis vi har behov for dette.
Vårt anliggende er å sørge for at denne saken er godt nok opplyst før vi fatter vedtak.
Sett fra vårt ståsted er befaring, møter med impliserte parter, herunder Sametinget, ett ledd i å opplyse saken. Dette
blir særlig viktig i og med at vi har vårt daglige virke i Rogaland, og ikke er lokalkjent eller har kunnskap om lokale
forhold i Nordkapp kommune.

Det er undertegnede samt næringssjefen i Rogaland fylkeskommune, Elisabeth Faret, som kommer til å delta på
møtet med Sametinget.
Elisabeth Faret er for øvrig fra Vadsø. Vi er således ikke helt på «fremmed grunn».
Jeg regner med at vi overnatter i Karasjok fra den 12-13. mars, slik at vi kan møte hos dere onsdag morgen. Jeg
kommer tilbake når vi har våre reisedetaljer på plass.
Vi ser frem til å møte dere.

Med vennlig hilsen
Ole Damm Kvilhaug
Seniorrådgiver
Næringsavdeling
Mobil: +47 45870640
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Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

